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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace 
FV02105.0048 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 

Schváleno: RK Datum: 24.10.2017 Č.usnesení: 1911/34/2017/RK 

Dokument uložen u: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: DŘEVOMAX s.r.o. 

Smluvní částka: 1) 150000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 23.11.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ORR/Hrůza 20.11.2017 Y4. 
Projednáno s: ORR/Fryšová 20.11.2017 r/V 
Právní kontrola: ORR/Marková 20.11.2017 { /  /  
Předkládá: ORR/Hrůza 20.11.2017 _y k 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 20.11.2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 20.11.2017 ' /  M- "1 
Správce rozpočtu: OE/Tesařová 21.11.2017 ZS / 

Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 28825462), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 16.11.2017 13:27:05): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0048 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 150000, Datum Od:, Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 2510, ORJ: 1390, ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná, řokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE f 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

FV02105.0048 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení; Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 

DŘEVOMAX s.r.o. 
se sídlem: Haškova 975, 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČO: 28825462 
zastoupena: Janem Duškem, jednatelem 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4717588399/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „CNC MERCURY PLUS 5 H15", blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: stopadesáttisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady akce 3 500 000 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Výše dotace v % 4,29 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 95,71 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 3 350 000 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 
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ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 90-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI 8 písm f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 2018. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou; 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Cl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, náklady na pořízení dodávky od třetí osoby, která dodává 

konečnému příjemci za cenu vyšší, než jakou by dosáhl za stejných podmínek u 
běžného dodavatele či výrobce, 

c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 
pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, náklady související s odměnami, 

d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, úroky z úvěru, kurzové rozdíly, 
f) penále, pokuty, správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu 

krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku), 
g) náhrady škod a manka, výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, 

nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy žadatel příslušný 
majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na 
odměnu, 

h) náklady na pohoštění, náklady na reprezentaci, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, bankovní poplatky, ), 
i) náklady na právní spory, 
j) náklady na publicitu, 
k) drobný hmotný dlouhodobý majetek (stroje a zařízeni s pořizovací hodnotou do 40 

tis. Kč), 
I) stavební nebo technologická čast stavby (investice nebo technicke zhodnoceni), 
m) nákup lešení a mobilního oplocení, kancelářské a vnitřní vybavení, 
n) zařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kopírovací stroj, 

velkoformátová tiskárna, HW a SW, pokud nejsou hlavním výrobním prostředkem 
Ž3ddt6l@ 

o) vozíky na nářadí, samostatné úložné boxy na nářadí, 
p) zařízení sloužící k výdeji potravinářských výrobků (čepování piva, vína, zmrzlinový 

stroj apod.), v 
q) zařízení na balení a označovaní výrobku, 
r) vysokozdvižné vozíky a jiná skladová manipulační technika, 
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s) vytápění dílen a provozoven (kotel, akumulační kamna, apod.), pomocné vybavení 
dílen a provozoven (stůl, stolička, svěrák, ponk, kovadlina, apod.), 

t) nákup zásob a spotřebního materiálu, dlouhodobý nehmotný majetek (např. 
umělecká díla a předměty, výsledky výzkumu a vývoje), 

u) nákup pozemků a ostatních nemovitostí, 
v) režijní náklady žadatele (revize, náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké 

posudky apod.), 
w) náklady na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení), poplatky charakteru 

sankce (např. pokuty, penále, manka, škody), 
x) leasing, marže u leasingu, 
y) projektová dokumentace akce (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu 

k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; zpracování dokumentace 
pro podání žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů apod.), 

z) nákup osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů, podvalníky, 
přívěsy a vleky za auto; nakladač na kontejnery, zemědělských strojů a zařízení, 
briketovačů, štepkovačů, křovinořezů a pod.) 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických 

rozvodů, 
b) technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících 

technologických rozvodů, 
c) nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování 

dotace) předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení, 
d) náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na 

sítě, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI, 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve 
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vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). 
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID 
FV02105.0048", 

d) zajistit aby do celkových nákladu na akci nebyly zahrnuty naklady na vlastni dane, 
(vvima daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce 
ie jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě 
aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 
Sb o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 10. 2018. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet 
příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně 
pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladu akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady, , „ „ , . ... 

fi doručit Kra i i do 30 11- 2018 zaverecnou zprávu, jejiz vzor je umístěn na www, 
fondvysociny.cz, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- fotodokumentace zrealizované akce, 
- informace o realizované publicitě a její doloženi, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nakladu akce a jejich uhrade, 
- čestné prohlášení, že počet zaměstnanců se nesnížil oproti období podání jeho 

žádosti, 
- u nákupu použitého strojního a technologického zařízení je nutné předložit revizní 

zprávu a odhad soudního znalce k hodnotě pořizovaného zařízení, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.", 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Cl. 9 odst. 2 teto smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály. 

- or!ginály°Udokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 
účtenky výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 

- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 
i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Cl. 11 teto smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a 
to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 
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ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka nebo samolepka se „Sponzorským 
vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 
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ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Luděk Hrůza, tel: 564 602 543, email: 
hruza.l@kr-vysocina.cz. 

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu Cl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy. 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.' 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost'o poskytnutí dotace ze dne 20. 6. 2017. 
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10) rozhodia Rada Kraje vys°čina «*»*•«>• 20" 

Ve Světlé nad Sázavou dne 

Jan Duáek 
jednatel 

P Í E ¥©Hfi! s.r.e. 
Haškova 975, 582 91 Světlá nad Sázavou 

IČ: 28825462, DIČ: CZ28825462 
e-mail: eirevomaxcziSseznam.cz 

V Jihlavě dj^é 
23. 11. 2017 

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana 

KrajVysi 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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Kraj Vysocí na 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) FvíD2'Í0£ DOtó5 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV02105~26_Q6_17-65 

Název grantového programu Rozvoj podnikatelů 2017 

Název projektu CNC MERCURY PLUS 5 H15 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: DŘEVOMAX s.r.o. 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Haškova 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Světlá nad Sázavou 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58291 Identifikační údaje žadatele 
Pošta: Světlá nad Sázavou 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 28825462 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Česká spořitelna 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 4717588399/800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jan 

Statutární zástupce žadatele Příjmení: Dušek Statutární zástupce žadatele 

Funkce; jednatel -majitel 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Jan 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Dušek Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: jednatel-majitel 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Emaíl; drevomaxcz@seznam.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Te|.; 606621515 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Přesný název: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

IČO; 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Světlá nad Sázavou Haškova 975 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

Firma byla založena v roce 2011. Nikdy nežádala o 
dotaci. Nyní máme 5 zaměstnanců a od 1.7 
nastoupí další zaměstnanec. Nestačíme s výrobou 
a mnoho výrobků nám vypomáhají v kooperaci. V 
rámci cennové politiky potřebujeme CNC 5 os, 
stroj,který je v současnosti špičkou na trhu a 
umožní nezaostávat za konkurencí a zvýší výrobu 
a hlavně kvalitu výrobku. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je usnadnění výroby,zrychlení 
výroby a plná soběstačnost. Dále se usnadní 
práce zaměstnanců,vysoká kvalita a přesnost 
obráběných dílů. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Naší cílovou skupinou je dlouhodobá zahraniční 
firma,místní firmy které požadují jak kvalitu ,tak 
časovou náročnost. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

podnikáme ve vlastním objektu,tak máme i 
pronajeté prostory,ale vyřizujeme stavební 
povolení na novou halu,kde bude vše pod jednou 
střechou. Vyrábíme pro zahraničního zákazníka 
který má náročné požadavky na množství tak na 
kvalitu. Při pořízení se vše usnadní. Další stálí 
odběratelé požadují stále větší množství výrobků. 

6. Výstupy projektu 
(Uvedte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Výstupem projektu je pořízení CNC Mercury plus . 
V současné době špička na obrábění výrobků s 
maximální přesností a rychlostí. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

po podpisu smlouvy o dotací do února 2018 

8, Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Dřevomax nikdy nežádal o dotaci. Podniká jak ve 
vlastních prostorách ,tak i v pronajatých. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Celkové náklady na 
projekt 3 500 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Požadovaná výše 
dotace 150 000 Kč 4,29 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho investiční 
dotace 150 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Spoluúčast žadatele 3 350 000 Kč 95,71 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč - z toho investiční 

spoluúčast 3 350 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty • 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění pnjatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty El' 

žadatel není plátcem DPH • 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 
Žadatel prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), 
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do 



14. Seznam dokladů (Uvedle seznam všech dokladů které k ,• -Je.) k'Qre k zadost, přikládáte a očíslujte 

č 1. ověřený Výpis z obchodního rejstříku 
č 2. technické specifikace stroje 
č 3. o firmě 
č 4. doložení náležitostí 

V Světlá nad Sázavou dne 20.6.2017 

P & E V Q N 0 X  s.r.o. 
Haíkova 975,582 91 Světlá nad Sázavou 

IČ: 28825462, DI&£Z288254&2 
e-mail: drevarna^^sez narn.cz 

Razítko a podpjš statutárního 
zástupce žadatele 

/ 

Poznámka pro žadatele: 
Před podáním projektu si ověřte, zda: ' 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

- ^Posouzení žádosti požado vaně v „odé » 

- ^^^^étníbod žádosti rozepiš v sarno^ 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve VÝzVé k předkládáni projektu 

'podmínek * P°d*"' 



jjljflljli iliOl^ llf* 11 
VÝROBA STROJŮ - WOODWORKING MACHINES 

NÁVRH KUPNJ SMLOUVY 

Smluvní stiany: 

Prodávající: HOUFEK, a.s, 
Oboia 797, 582 82 Golčúv Jeníkov 

IČO'. 27521543 
DIČ; CZ27523543 
Jednající: Aleš Houfek 
niimmň v atx.hot Iním rejiifíh., <; K<ois>:é>io u v Hra< k < žalove. , -twil t<. WcwrM 
/dále jar. oiodávoiini / 

a 

Kupující: 

IC: 
DIČ 
Jednající: 

D Ř E V O M 0 X  i . r . o .  
Hitová s?;., SS2 91 Svétlí nad iiliVOU 

TČ: 2M25462, DIČ: Í7 J&825462 
• mKtl: <írevoma«c' 

Jati Dušek 

/ciólií j©n Kupujíc?/ 
i 'řavirap podle § 20/V o rKailmlujíckti íákorxi 89/?OI2 Sl>. jobcanv V iiji.uK kj, vv /nérii po/Piip. 
:.n>!ouvu; 

•) (<iofipisj 'xVJe-iuj.ci l i;p'« 

I. Pfeclměl smlouvy 

!. ! 'C in ví irir:' ^ova/vjí-í. io kupup • i í 1 >' odšV/-CÍo Mfnjni .'nřvtíi M o yrnoAni t*ou S. '• •<:<'',[ i v) 1 y i v r/i i | ' • ivo. 

2. Smlouva <e uzavírá v čo:,t.*ém jckvcr so iouHasoot kupujícího 

iJfecp> (étern smlouvy jí< do, .lávka sliojoího /uřízen-,: 

CNC obráběcí centrum Metcury Plus HIS, 5P 

poi tle oDcíiocinicii nobicíe;\, kl mé jsou nedílnou součóilí této milou v/. 

í. Nedílnou sou&'ivli cloaavl y \liojnich rař-zen! }•' io> ft: 

» i;t ohlášeni o shodě 
» předání uítvatekfíé fliifciiiner.tocc- M.ípujiriiiu> (novot ly r oMozí- n ivovoiut v CoM-om jn.r/Cé 
» obsluh/ •.» wocn eóslÉ /oteoi. i-tw/m je iiw»i >«már>«-i-í pinctWu í-umM-o u dapi.j- oiot. Hwó in, 

/aťizftuí při jefiu piovo-io ot..slwlKjwfil. % vlustní U *!<.<'•£'" Mocím.ic!:ý'ii, o f*<,/©»,«» pBj-jmiVornt ví,. 1 

bsnpo/jno^nirwí pokyny ochťnny idioví pn pťooi y, ^cinzonipi o '~-•' •vy 'y ov y'•' v'. • y * > 1 • / ..; lourx-ioo i ' ! <: 1 : •'• .1' 

'.'yplvvoiíciiňi i ;>ii',l, i^yoc piíjvdich pi-fedpč-u. 

x Míslem plném je trulilóřství Jun Du^P ik.S;ova V75. Světlo nou Sójovou W/-I. Cvůú i^(,',i.Ji!'u. Pioclóvoiíoi ,,.ovw% 
a inskilCKi svojního laftieni, uv<*joi« ..Jrojního zofizeníoo rlo-.'ozu a jašf:o)or.i ot ^lohy v nisié(wiěr.i. 
Montážní lec»tnii;o dio slo:::«ni v miste phěr»i zajfítui© i'iipujn.'. 

6, Kupojíci 5© žavozuie naii Molovono o rptovozněné Mioj«>i o .'..plain coi". -e vyii o .-pťi%r>l-«m uvooei ým v 
írrlcvjvé. 
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Kraj vysočina 
[ Žižkova 57, 58? 33 Jihlava 

VÝROBA STROJŮ - WOODWORKING MACHINES 

II. Termín o lnění 

M0dáVaíí'Sm Tn7t KV[ ,n',iicímu do mí^ Plnění 

III. Kuoní cena a platební podmínky 

1, Celková kupní cena za uvedená strojní zařízení podle 6.1. této smlouvy je sjednána dohodou účastníků ve výši 3 500 000 Kč 
bez DPH. Celková částka včetně DPH činí 4 235 000 Kč. 

první záloha ve výši 10 % z celkové ceny stroje bude uhrazena při podpisu objednávky nebo smlouvy a na základě 
vystavení a doručení zálohové faktury dodavalelem. 
doplatek ve výší 90% z celkové ceny stroje bude uhrazen leasingovou společností po předání CNC stroje v závodě 
Houfek, a.s. na základě vystavení a doručení zálohové faklury dodavatelem, 

2, Prodávající si vyhrazuje, že se kupující stane vlastníkem předmětu smlouvy teprve okamžikem uhrazení celkové kupni ceny. 

IV. Smluvní pokuty 

I V případě nesplnění termínu plnění se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení, maximálně však do výše 3% kupní ceny. 

2, V případě nesplnění termínu platby se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za 
každý den prodlení, maximálně však do výše 3% hodnoty kupní ceny. 

V. Odpovědnost za vady 

t, Záruka za vady slrojního zařízení specifikovaného v čl. I, této smlouvy je poskytována prodávajícím v délce 24 měsíců od 
podepsání předávacího protokolu. Záruční doba strojního zařízení se prodlužuje o dobu vyřízení oprávněných reklamací. 

2. Podmínkou trvání záruky za vady poskytnuté prodávajícím je provedení periodické preventivní servisní prohlídky strojního 
zařízení včetně pravidelné údržby zařízení (nejpozději každých 6 měsíců) po celou dobu záruční lhůty poskylované 
prodávajícím. Cena těchto prací není zahrnula v kupní ceně a kupující ji uhradí ve výši dle aktuálního ceníku servisních prací, 
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Náplní preventivní servisní prohlídky se rozumí zejména celková kontrola strojního zařízení, 
kontrola základních funkcí a kontrola a seřízení geometrie stroje. 

3. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění telefonickou, faxovou nebo e-mailovou zprávou na 
spojeních uvedených v zápatí této smlouvy. Kupující je povinen ve zprávě popsat rozsah nebo příznaky poruchy. 

4. Prodávající se v záruční době zavazuje poskytnout servisní zásah do 72 hodin od nahlášení závady kupujícím. 

5. Poskytnutím servisního zásahu se za účelem této smlouvy rozumí skutečnost, že od okamžiku oznámeni poruchy na strojním 
zařízení do příjezdu techniků prodávajícího na místo plnění neuplyne více jak 72 hodin. 

6. Veškeré součásti ct příslušenství strojního zařízení, splňující záruční podmínky, tj, prokazatelné vykazující vady, se zavazuje 
prodávající dodat kupujícímu v záruční době zdarma. Práce i cestovné provedené při záruční opravě jsou zdarma. Pokud se 
prokáže, že závada není záruční povahy, bude servisní zásah účtován kupujícímu jako mimozáruční servis. 

7. Kupující je oprávněn reklamovat vady nejpozději do data vypršení záruční doby uvedené v bodě 1 tohoto článku, 

8. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé: 

• nedodržením technických a provozních podmínek při provozu strojního zařízeni 
• provozem na elektrické napájecí síli, které nevyhovuje platným normám nebo vzniklé vlivem přepěli 
• zásahy třetích osob /zejména krádeží čí mechanickým poškozením / popř, vyšší mocí 

Houfek, a.s., Obora 797, 582 82 Golčúv Jeníkov 
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